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‘’हेन्री मार्टिन:-कालखंड कमी, पण कार्ि न संपणारे’’ 
 

वळवी ववश्वास गोरखनाथ 

 
प्रस्तावना: 

हेन्री मार्टिन असा र्मशनरी ज्याने भारतात राहून आपले सर्वोतम र्िले.काळ कमी पण कार्ि मोठे आपल्या सहा 

र्वर्ािचा पोस्टिंगमधे्य त्ािंनी र्िस्ती धमािचा प्रचारासाठी धमिप्रचारकीर् र्ोगिान र्िलेच पण त्ाचबरोबरच सार्हत् 

आर्ण भार्ा,र्ािंच्या माध्यमातून एक नरे्व िालन र्िस्ती र्मशनऱ्र्ासाठी खोलून र्िले.र्र्वशेर्तः हेन्री मार्टिन र्ािंनी उिूि  

भारे्त अनेक सुधारणा घडरू्वन आणल्या आर्ण भारतात उिूिमधे्य मुस्लीम लोकािंसाठी सुर्वातेचे द्वार उगडून र्िले. 

चेपे्लन म्हणून जरी त्ािंची र्नरु्क्ती र्िटीश सरकारमार्ि त भारतात झाली तरी ते एक 

र्मशनरी,सुर्वार्तिक,लेखक,भार्ाशास्त्रज्ञ म्हणून भारतात मान्य पार्वले.त्ािंचे कार्ि पुढीलप्रमाणे. 

 

हेन्री मार्टिन र्ांचे सुरुवातीचे कार्ि:- 

हेन्री मार्टिन र्ािंचा जन्म १७ रे्िुर्वारी १७८१ मधे्य कॉनिरे्वल रे्थील टूरो र्ा गार्वी झाला. जीर्वनात र्सर्नर्र रिंगलर, 

स्िथ पाररतोर्र्क,लॅर्टन भारे्तील सर्वोतृ्कष्ट र्नबिंध पाररतोर्र्क,इत्ािी अनेक ज्ञानर्विंत पुरस्कार र्मळाले पण हेन्रीचे 

कधीच त्ात समाधान झाले नाही हेन्री म्हणत "माझी सर्वाित उत्किं त ईच्छा सर्ळ झाली खरी पण पिरात मात्र जे 

पडले,ते क्षणभूगर र्व कर्वडीमोल आहे,असे मला र्वाटू लागले हे पाहून माझे मलाच आश्चर्ि र्वाटले."र्वर्ाच्या २१ व्या 

र्वर्ी र्मशनरी सोसार्टीला* र्र्वनिंती केली की मला र्मशनरी म्हणून पाठर्वा.पण त्ाकाळी स्वतिंत्र र्मशनरी पाठर्र्वणे 

हे ईट इिंर्डर्ा किं पनीच्या र्र्वरोधात होते.कु्यरेटरच्या हाताखाली काही र्वरे् काम केल्यार्वर त्ाला *ईट इिंर्डर्ा 

किं पनीत चेपे्लन म्हणून नोकरी र्मळाली.र्शर्वार् पगार १००० प िंड.पण एक र्मशनरी म्हणून सेर्वा करणे हे पैशापेक्षा 

उत्तम म्हणून हेन्री मार्टिनने ३१ ऑगट १८०५ मधे्य पन्नास हजार जहाजाचा कार्िला सोबत घेऊन तो र्हिंिुस्थानात 

र्नघाला.त्ाच्या जहाजचे नार्व रु्र्नर्न होते.त्ा काळी र्िर्टश कार्या ा प्रमाणे  ईट इिंर्डर्ा किं पनी मार्ि त अनेक 

धमिगुरिं ची नेमणून होत असे. १०० सैर्नकार्वर एक चेपे्लन  (एक धमिगुर) म्हणून नेमणूक केली जाई.हेन्री मार्टिन 

र्ािंची िेखील अशीच नेमणूक झाली. 

 

हेन्री मार्टिन र्ांचे भारतातील कार्ि:- 

१६ मे १८०६ साली तो कलकत्ता बिंिरार्वर उतरला.अँग्लो इिंर्डर्नमधे्य काम करत असतािंना अनेक र्वाईट अनुभर्व 

हेन्री मार्टिनला आले.धमिप्रचार हा त्ाच्या आर्वडीचा र्र्वर्र् होता.पण किं पनीच्या लोकािंर्शर्वार् त्ाला अन्यत्र 

धमिप्रचार करता रे्ईना.भारतातील मूर्तिपूजा,सतीप्रथा,बालर्र्वर्वाह,आर्ण गरीबी पासून मार्टिनचे मन िाटून रे्ई,तो 

घुडघ्यार्वर प्राथिना करी.१७०० सैर्नक आर्ण ८० अर्धकारी र्ािंना आध्यास्िक अन्न पुरर्र्वणारा भारतातील अिंधकारात 

असलेल्या लोकािंकडे पाहून हेन्री म्हणत असे *मी र्ािंना र्िस्ताच्या सिंिेश कधी 

िेणार.चेपॅ्लन,र्मशनरी,शुभर्वतिमानप्रचारक,र्र्वद्वान,धमािचा र्र्वश्वासाचा र्वाली-पुरस्कताि र्व र्िस्ती साधू हे त्ाच्या 

जीर्वनाचे र्व कार्ािचे रे्वगरे्वगळे पैलू आहेत.* र्ा र्र्वर्र्वध अिंगािंची थोरर्वी डोळ्यात भरते र्व मन आकरू्िन घेते.र्ा सर्वि 

अिंगाचा त्ाच्या ठार्ी अगिी सुिंिर र्मलाप झालेला होता.इतका सुिंिर र्मलाप इतरत्र क्वर्चतच झालेला असतो.  

र्र्वल्यम केरी हेन्री मार्टिन बद्धल र्लर्हतात "मी.मार्टिन नािंर्वाचा एक तरुण पाळक नुकताच आला आहे त्ाच्या अिंगी 

खरीखुरी र्मशनरी रृ्वत्ती बाणलेली आहे.सध्या त्ाचे िाऊनच्या रे्थे र्वास्तव्य आहे र्व आम्हामधे्य स्वमत:र्र्वर्र्ीच्या 

िुराग्रहाचा लर्वलेशही नसल्यामुळे-भुतािंची सार्वली पडत नसल्यामुळे आम्ही अगिी मोकळ्या मनाने एकमेकािंचा 

सल्ला घेतो र्व िेर्वाच्या मिंर्िरात से्नहाप्रमाणेच जातो."१ जोशुर्वा मासिमन,र्र्वल्यम र्वाडि आर्ण र्र्वल्यम केरी र्ािंची 

त्ाकाळी हेन्री मार्टिन र्ािंनी सर्विचप्रकारे मित केली.हेन्री मार्टिन र्हिंिुस्थानात चेपे्लन म्हणून आला पण र्मशनरी 

कार्ि करण्याची तळमळ त्ाच्यापेक्षा जास्त कोणालाही नव्हती.* मानर्वी कुडीत राहून त्ाच्यापेक्षा जास्त तळमळ 

करणारा माणूसच होऊन गेले गेलेला नाही.त्ाने स्वतःच मोजिाि करन पाचापेक्षा जास्त लोक आपल्या हातून 

र्िस्ती झाले नाहीत,असे र्लर्हले आहे. *पण त्ाच्या आरु्ष्यरुपी र्व कामर्गरीरुपी रृ्वक्षाला भरघोस र्ळे आल्याचे 

आज र्िसून रे्ते.इतका र्ळभार क्वर्चतच एखाया ा रृ्वक्षाला आलेला र्िसतो. सहा र्वर्ािची कारकीिि ,पण कार्ि 

र्चरिरणीर्. 

हेन्री मार्टिन र्ािंनी सार्हत्ाच्या माध्यमातून िेखील आपले र्ोगिान र्िले.’’भारतपरं्तच्या न  मर्हन्यािंच्या समुद्र 

प्रर्वास िरम्यान त्ािंनी स्वत:ला त्ाच्या अध्यर्नात व्यस्त करन घेतले होते.त्ािंनी स्वत:च्या कार्ाित र्र्वद््दर्वतेच्या  
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नेमकेपणा आणला होता.अशा रीतीने नर्वीन कराराचा पर्हला कच्चा 

मसुिा सन १८०८ मधे्य पूणि झाला होता.१८१४ मधे्य अत्िंत काटेकोरपणे 

त्ाची सुधारणा केली आर्ण पर्शिर्न र्लपीत सेरापूर रे्थील मुद्रणालर्ात 

छापण्यात आला.उिूि  भार्ाशास्त्रातील तो एक मैलाचा िगड ठरला असा 

र्क आग्रा रे्थील मुस्लीम शाळेत त्ास पाठ्यपुस्तक म्हणून ठेर्वण्यात 

आले...सन १८४३ मधे्य सिंपूणि बार्बल र्र्वतरीत करण्यात आले होते.जुन्या 

कराराचे अर्धकािंश काम मार्टिन र्ािंच्या कच्चा मसुया ार्वर आधाररत 

होते.’’२ खरे पाहता आपल्या प्रर्वासािरम्यानच हेन्री मार्टिन र्ािंनी आपले 

र्ोगिान भारताला िेण्यास सुरुर्वात करन र्िली होती.त्ाच्या उिूि  

भारे्तील ज्ञानामुळे मुस्लीम समाजात र्िस्ताची सुर्वाताि पोहचर्र्वणे आता 

सोपे झाले होते.त्ाचे कार्ि भार्ाशास्त्राचा इर्तहासात भर्र्वष्यात  एक 

नर्वीन क्ािंती करणार होते,हे त्ारे्वळी मार्टिनला िेखील समजले 

नसेल.बाबू के र्वगीस म्हणतात ‘’भार्ा र्व सार्हत् हे अतूट 

आहेत.भारे्र्शर्वार् सार्हत् असूच शकत नाही.आर्ण लोकािंर्शर्वार् भारे्चे 

अस्स्तत्व नाही.’’३ त्ामुळे हेन्री मार्टिन र्ािंचे कार्ि तेर्वढेच महत्वपूणि 

होऊन जाते जेर्वढे मोल्सर्वथिचे. 

हेन्री मार्टिनच्या कार्ािच्या ग रर्वाथि लुईस मोरीस र्लर्हतात ‘’र्जच्यार्वर 

त्ाचे पे्रम होते,तीने सर्विस्वाचा त्ाग करन त्ाची सह्धमिचारणी 

होण्याचे,त्ाच्या जीर्वनात समरस होऊन जाण्याचे र्व िोघािंनाही िेर्वाला 

र्वाहून घ्यार्चे नाकारले.त्ाच्या बर्हणी स्वगिसुख भोगार्ला गेल्या,त्ािंची र्व 

त्ाची पुन्हा भेटही झाली नाही.र्र्वश्वासार्शर्वार्,धमािर्शर्वार्-

धमिप्रसारार्शर्वार् जगािंत जगण्यासारखे काहीच र्शल्लक रार्हले 

नव्हते.कुडीरपी तुरुिं गाचे गज र्झजून जाईपरं्त जरा रे्वळ आनिंिाने 

र्र्वश्ािंती घ्यार्वीशी र्वाटेपरं्त र्कर्वा ज्या कार्ािप्रीत्थिच त्ाने जी धडपड 

केली,ती पुरे असे र्वाटेपरं्त त्ाने हाडाची काडे केली.’’४ अशा प्रकारे र्ा 

र्मशनरी सेर्वकाने आपले सर्विस्व र्मशनरी चळर्वळीसाठी भारतात राहून 

र्वाहून र्िले. 

 

र्नष्कर्ि:- 

हेन्री मार्टिनची कारकीिि  सहा र्वरे्.पण कार्ि कधी न सिंपणारे. *सेरे्वचा 

कालखिंड कमी रार्हला तरी चालेल पण कार्ि हे र्िस्ताला उिंचर्र्वणारे 

असले पार्हजे.मग कोण्या पाळकाला सािंगार्ची गरज भासणार नाही,र्मने 

५०-६० र्वरे् सेर्वा केली आहे.हेन्री मार्टिन जरी ईट इिं र्डर्ा किं पनीत चेपे्लन 

होते.तरी त्ािंनी स्वतिंत्र र्मशनरी र्वगािची सिंपूणि काळजी घेतली .त्ािंच्या 

र्वाटेल सहा र्ळे आली,पण त्ाने आपल्या कार्ािची सर्विच र्ळे र्मशनरी 

चळर्वळीला र्वाहून टाकली.तुमच्याकडे र्कती र्ळे आहे हे महत्वपूणि 

नाही,कधी कधी आपल्या कार्ािमुळे लोकािंनी र्कती र्ळे र्िली हे िेखील 

महत्वपूणि असते.हेन्री मार्टिन र्ाने आपल्या आजूबाजूच्या पररस्स्थतीचे 

आकलन केले.आर्ण िुःख व्यक्त करन त्ात कशी सुधारणा होईल हे 

पार्हले.र्मशनरी लोक हे नेहेमी आपल्या आजूबाजूच्या िुःखमर् 

पररस्स्थतीला सामोरे जाऊन र्तला र्मटर्र्वण्याच्या प्रर्त्न करत 

असतात.हेन्री मार्टिन हे बिंधनात राहून र्मशनरी कार्ि करत होते. म्हणून 

त्ािंना *र्मशनरी रृ्वत्तीचा चेपे्लन से म्हटले जात असे.हेन्री मार्टिन हे 

प्रामार्णक आर्ण र्र्वश्वासू र्मशनरी होते.ज्ञानर्विंत असूनही गर्वािचा एक थेंब 

िेखील त्ािंच्या डोक्यात नव्हता.नम्रतेचे ते उपभोके्त आर्ण  

पर्र्वत्रशास्त्राप्रमाणे चालणारे होते. 
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